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  ژيل مونيه : يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ اکتوبر ٣١

   زير شنود موساد»اليزهکاخ «

  

 ھوالند را تحت شنود اکه نيکال سرکوزی را تحت شنود داشته است؟ چه کسی فرانسو...آژانس امنيت ملی يا موساد

  اليزه٢٠١٢ که طی می کمپيوتر ھائیسنودن دربارۀ ھمۀ ءگری ھای ادوارد پس از افشا. دارد؟ بی ھيچ ترديدی ھر دو

 دو مقام بلند پايۀ سرويس ھای فرانسوی به اياالت متحده رفتند - بين دو دور انتخابات رياست جمھوری -قربانی آن بود 

می «به گفتۀ يک کارشناس، حملۀ جاسوسی نشان می داد که . تا در اين باره از آژانس امنيت ملی توضيح بخواھند

 کار او کمپيوتریزدی دآژانس اياالت متحده اين . »ر شوندخواستند به شکل دائمی در مرکز رياست جمھوری مستق

  ).٢٠١٣ اکتبر ٢۵روزنامۀ لو موند (نبوده و به شکل سر بسته موساد را به عنوان سر منشأ احتمالی معرفی می کند 

 دست کم انتقال ھر -موضوع انتقال اطالعات از سوی آژانس امنيت ملی به سرويس ھای اطالعاتی کشورھای ھمپيمان

 مشھور قطعۀ از جمله -  اطالعات ملی اسرائيل قطعۀ.  امر شناخته شده ای است- گونه اطالعاتی را که صالح بداند 

 و  اطالعاتی اسرائيلی مستقيماً قطعۀ نيز سھم خود را از اطالعات سّری دريافت می کند، ولی می دانيم که اين -  ٨٢٠٠

  ).١(مريکا برداشت می کندات اول آژانس امنيت ملی بی آن که تحت نظارت جدی باشد از ذخيرۀ اطالعات دس

بر، فرانسوا ھوالند اعالم کرد که در حال حاضر سرويس ھای اطالعاتی فرانسه رد و اکت٢۵طی مصاحبۀ مطبوعاتی 

تنھا کافی است که کتاب جيمز بامفورد تحليل گر نيروی . پای عمليات جاسوسی را روی چند مسير پی گيری می کنند

قطعۀ مريکا بخوانيم تا دريابيم که يکی از مھمترين مسيرھا به اريکا را دربارۀ فعاليت ھای آژانس امنيت ملی مادريائی 

مبر گذشته مراجعه کنيم تا به  سپت١١د و يا به روزنامۀ گاردين  اسرائيل منتھی می گردکمپيوتری اطالعات ٨٢٠٠

  ).٢(مريکائی پی ببريما و آژانس اطالعاتی ٨٢٠٠چگونگی مناسبات آژانس اطالعاتی 
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آيا شھامت خواھد داشت که از شيمون پرز يا . فراسوآ ھوالند به زودی برای مالقات رسمی به اسرائيل خواھد رفت

شنود اسرائيل در فرانسه توضيح بخواھد؟ آيا پاسخی دريافت خواھد کرد و آيا پاسخ قانع کننده در مورد  بنيامين نتانياھو 

  خواھد بود؟

 ...شکايت به چه کار خواھد آمد.  زيرا در طبيعت او نيست که برای چنين مواردی اھميت خاصی قائل شودالبته، مطمئناً 

در رياست جمھوری او سيبر سربازان . شی سپرده شده استپس به روشنی بگوئيم که شنود اسرائيل در اليزه به فرامو

  .اسرائيلی به آزادی در حال انجام وظيفۀ کثيف خود بودند

١( Sur le même sujet, lire aussi دربارۀ ھمين موضوع :    

Scandale NSA : l’Israeli Connection, par Gilles Munier 

)Afrique Asie – octobre 2013( 

http://0z.fr/kiOLv 

)٢( L’accord NSA – Unité 8200   :  

http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/sep/11/nsa-israel-intelligence-

memorandum-understanding-document 

  :منبع  

http://www.mondialisation.ca/le-mossad-a-mis-lelysee-sur-ecoute/5355905 

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣توبر  اک٣٠

  ٢٠١٣ اکتبر ٢٨مرکز مطالعات جھانی سازی،  

  اروپا، خاورميانه و آفريقای شمالی: منطقه 

  سرويس اطالعاتی: مضمون 

 


